CADERNO DE MONITORIA N. 5

24

Metodologias ativas para
facilitar o processo de ensino e
aprendizagem em turmas que
cursam bioquímica
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FILGUEIRA, L. G. A. 5, SOUZA, G. P. V. A. 6, MATTA, L. D. M.7

Resumo
Este projeto visa tornar mais acessível, didático e significativo o estudo da
química e bioquímica de moléculas, conteúdos ministrados nas disciplinas
de bioquímica, ofertada para os alunos dos cursos de graduação das áreas
médica e biológica e que apresentam essa disciplina como obrigatória
em suas estruturas curriculares. O objetivo deste projeto foi despertar
nos alunos o interesse em compreender a química e o metabolismo das
moléculas, relacionando suas estruturas às suas funções, ao seu cotidiano,
ao metabolismo corporal, às doenças metabólicas, entre outros. Isso se deu
a partir do estímulo que os alunos tiveram para a criação de moléculas da
membrana celular, utilizando de materiais simples e recicláveis, como ainda
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ao estímulo diário, nas aulas, por meio de aulas interativas, utilizando vídeos.
Os alunos foram estimulados também por meio da resolução de problemas,
que os fizeram compreender a importância de tais moléculas e de seu
metabolismo para os organismos vivos, e ainda participaram das gincanas
do conhecimento e desenvolveram vídeos, entre outras metodologias.
Palavras-chave: Metodologia. Bioquímica. Ensino. Aprendizagem.

Introdução
Ensinar Bioquímica tem se mostrado um desafio, pois, aliado ao
número crescente de publicações na área, há o desestímulo aparente
do aluno com relação às disciplinas de Bioquímica ministradas em seus
cursos. Talvez pela complexidade dos conteúdos, as aulas expositivas
tradicionais não estejam dando conta de mostrar a verdadeira importância
da disciplina para os alunos. Dessa maneira, torna-se cada vez mais
evidente a necessidade de mudanças que tornem o ensino da bioquímica
mais prazeroso, e de melhor compreensão, para torná-lo significativo
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).
Na pesquisa realizada por Beckhauser, Almeida e Zeni (2006), estes
propuseram a seguinte pergunta aos alunos ingressantes dos cursos de
Farmácia, Medicina e Ciências Biológicas da FURB (Fundação Universidade
Regional de Blumenau): “Você acha a disciplina de Bioquímica importante
devido à natureza de seu curso?”. Em torno de 95% dos alunos responderam
que sim. Os autores da pesquisa acreditam que os alunos têm consciência
da importância da disciplina para suas formações e que cabe ao docente
mostrar a real aplicabilidade dessa para cada curso.
Com a perspectiva de mudar a forma de ensinar bioquímica, muitos
docentes têm procurado, nos últimos anos, desenvolver metodologias
de ensino diferentes, a fim de obter resultados mais satisfatórios em
relação à aprendizagem dos alunos, tais como: utilizar-se de problemas
(MATTA; FILGUEIRA; SOUZA, 2013; AQUILANTE et al., 2011), modelos
didáticos (CORPE; MOTA, 2014), jogos didáticos (FARKUH; PEREIRA26
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LEITE, 2014), dinâmicas (OENNING; OLIVEIRA, 2011),
desenvolvimento de softwares educacionais (TRINDADE
et al., 2011), abordagens investigativas (ROSSIRODRIGUES; GALEMBECK, 2011), desenvolvimento de
mapas conceituais (SCHIMIDT et al., 2014), entre outros.
O Departamento de Bioquímica da UFRN sempre
procurou desenvolver diferentes metodologias de ensino
por preocupar-se com o ensino da bioquímica e por
compreender as dificuldades relatadas pelos alunos
ao cursar a disciplina. Assim, o objetivo principal deste
trabalho foi dinamizar e aprimorar o processo de ensino
e aprendizagem desse componente curricular, propondo
atividades lúdicas como confecção de moléculas, criação
de vídeos, resolução de situações problema e ainda,
gincanas. Dessa maneira, esperou-se melhorar o ensino
dos conteúdos da disciplina na graduação, motivando os
alunos a desenvolver habilidades necessárias ao estudo
da bioquímica e contribuir para a formação dos alunos
monitores do projeto.
As atividades aqui descritas foram aplicadas nas
turmas de Diversidade Molecular, componente obrigatório
e exigido nas estruturas curriculares dos Cursos de
Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado. Nessa
disciplina são estudadas as estruturas químicas das
moléculas e suas funções.

Materiais e Métodos
1- Criação de moléculas e montagem da matriz extracelular

Inicialmente, a turma foi distribuída em grupos. Cada
um destes ficou responsável pela confecção de uma
27

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 5

molécula, entre elas: lipídeos de membrana, integrinas, colágeno, elastina,
laminina, fibronectina, ácido hialurônico e proteoglicanos. Em seguida, os
grupos deveriam pesquisar e estudar sobre as moléculas, buscando suas
estruturas químicas, funções e possíveis interações que essas poderiam
realizar com outras moléculas na membrana e na matriz extracelular e,
posteriormente, confeccionar as moléculas com materiais diversos, às suas
escolhas. Em um dia marcado e já definido no cronograma, anteriormente,
os alunos deveriam levar as moléculas confeccionadas pelos grupos para
a sala de aula. Cada grupo apresentaria sua molécula para os demais,
ressaltando suas estruturas e funções. Ao término de cada apresentação,
o grupo deveria ir montando a membrana e matriz extracelular, molécula a
molécula, para que fosse obtido um modelo didático, o qual foi analisado
e discutido com toda a turma. Ao final da disciplina, foi aplicado um
questionário aberto com questões acerca dos pontos fortes e fracos da
atividade desenvolvida na disciplina com o objetivo de avaliá-la. Em todas
essas etapas a função do monitor era auxiliar os alunos, orientando-os no
cumprimento de cada uma.
2- Criação e exposição de vídeos
A proposta da criação de vídeos deu-se da seguinte forma: os grupos
deveriam criar um vídeo envolvendo todos os assuntos estudados ao longo
do semestre na disciplina, de maneira resumida. Esses vídeos seriam
assistidos por toda a turma no último dia de aula, finalizando a disciplina,
e servindo como base para uma grande retrospectiva do que foi estudado.
Os vídeos deveriam ter, no máximo, 5 minutos de duração.
3- Gincana entre grupos
A Gincana entre grupos foi desenvolvida após o término da unidade 1,
em que os assuntos ministrados foram relacionados à água, ao pH e sistema
tampão. Inicialmente, foi solicitado aos alunos que estes estivessem em dia
com o assunto, estudando-os anteriormente, mas que no dia da atividade
poderiam levar livros e anotações de caderno.
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Anteriormente a esse dia, a equipe (docente e
monitores) elaborou 20 questões que seriam divididas
entre os grupos no dia da atividade. Chegado o dia, a
sala foi dividida em dois grandes grupos, o grupo 1 e o
grupo 2. Os alunos de cada grupo iam sendo sorteados,
dirigiam-se à frente de toda a turma e tentavam responder
às perguntas elaboradas pela equipe. Foram feitos 10
questionamentos para cada grupo. Cada aluno tinha 2
minutos para respondê-lo e, caso não conseguisse, essa
questão era transferida ao outro grupo, quando um outro
aluno deste era sorteado e tentava responder à questão,
até que a pergunta fosse respondida adequadamente.
O aluno que acertasse a resposta ganharia 1,0 (um)
ponto para seu grupo. Ganharia a gincana o grupo que
conquistasse mais pontos.
4- Atividade Integradora dos Conteúdos
Tal metodologia se refere mais especificamente à
aplicação de problemas que integrem os próprios assuntos
ministrados na disciplina, para que os alunos percebam
as relações que as moléculas podem realizar entre si.
Além disso, abrangem também assuntos ministrados
nas disciplinas cursadas paralelamente, ou mesmo em
semestres anteriores, fazendo com que percebam que as
moléculas apresentam relações e interagem em todos os
organismos para originar a vida, o metabolismo.
Um exemplo de atividade é disponibilizado na Figura
1. Os alunos já tinham tido as aulas de pH e sistemas
tampões, como ainda de aminoácidos, proteínas,
enzimas e carboidratos. O título do problema era este:
“As plantas apresentam vários mecanismos de defesa
contra patógenos, dentre eles podemos citar algumas
moléculas envolvidas neste fenômeno, como os inibidores
de proteases, glucanases, aminoácidos não proteicos,
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lectinas, quitinases, flavanoides, entre outros. O tubo digestivo dos insetos
é composto pela membrana peritrófica, que protege o epitélio da abrasão
e promove a compartimentalização de enzimas tornando mais eficiente o
processo digestivo.
Figura 1 – Tubo digestivo dos insetos.
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Fonte: <http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAfdJgAA-110.jpg>. Acesso em:
10 jun. 2013.

Diante desse fato, pergunta-se: Qual o papel desempenhado pelas
moléculas, citadas acima, no mecanismo de defesa desses vegetais? Tais
mecanismos de defesa protegem as plantas contra o ataque dos insetos?
Embase suas suposições. Para responder ao problema, os alunos deveriam
pesquisar a ação das moléculas descritas e descobrir as relações entre o
mecanismo de defesa das plantas e a morte de insetos.
Atividades semelhantes a essa foram aplicadas nas turmas e discutidas
com os alunos de maneira aberta, quando todos podiam argumentar e
levantar suposições sobre a resolução dos problemas e relacionar com
conhecimentos prévios existentes. O papel do monitor foi crucial para que o
trabalho pudesse acontecer satisfatoriamente, pois na ausência do docente
era o monitor quem orientava a busca por informações.
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Resultados e discussão
1- Criação de moléculas e montagem da matriz extracelular
Todos os grupos produziram as moléculas solicitadas
nos mais variados tipos de material (Figura 2). Utilizaram
cartolinas, massa de modelar, canudos de plástico,
elásticos, palitos de picolé, palitos de fósforo, linhas de
telefone e isopor.
O grupo que confeccionou os lipídeos de membrana
foi o primeiro a apresentar, pois nessa sequência, após
o término da apresentação da molécula, eles montaram
a membrana, que seria a base para adicionar as outras
moléculas e montar a matriz extracelular. Dando
continuidade, os próximos grupos foram apresentando
as moléculas produzidas por eles, ressaltando suas
estruturas, funções e, logo em seguida, acrescentando
à membrana já criada pelo primeiro grupo. Ao final de
tudo, um lindo modelo didático foi criado por eles, que
serviu para estudar o conteúdo de uma maneira mais
lúdica. Muitos docentes têm se utilizado desse tipo de
metodologia na tentativa de favorecer o processo de
ensino e aprendizagem (CORPE; MOTA, 2014; JUSTINA;
FERLA, 2006; ORLANDO et al., 2009).
De uma maneira geral, as etapas da atividade foram
cumpridas com sucesso. Todos os grupos confeccionaram as
moléculas, mas foi perceptível que alguns grupos estudaram
pouco a respeito dessas e, assim, suas apresentações
foram mais superficiais. É muito importante que os alunos
percebam sua função como ativos no processo de ensino
e aprendizagem, mudem suas posturas de mero receptores
de informações e tornem-se mais abertos ao processo de
aprendizagem (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).
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Figura 2 – Modelos didáticos montados pelos alunos: (A) modelo didático
produzido por alunos matriculados na disciplina no turno vespertino, (B) modelo
didático produzido por alunos matriculados no turno noturno.

Fonte: Autoria própria.

Um pequeno questionário foi aplicado e a maioria dos alunos avaliou
positivamente a atividade, opinando que serviu, principalmente, como
metodologia a ser utilizada para a fixação do conteúdo e facilitação da
aprendizagem. Fato esse perceptível nas avaliações, quando grande
parte da turma foi capaz de responder aos questionamentos propostos,
algo que não ocorria anteriormente, quando essa metodologia não era
ainda utilizada. Acredita-se que os conhecimentos teóricos exigidos nas
primeiras etapas da atividade, envolvendo a confecção das moléculas,
possibilitaram tanto sua materialização como ainda a montagem do
modelo didático, de modo a estimular uma aprendizagem significativa,
por permitir a construção de significados e a assimilação das informações
(AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).
2- Criação e exposição de vídeos
Todos os grupos realizaram a atividade e criaram vídeos e, no dia
marcado no cronograma, todos apresentaram seus vídeos para a turma.
Um grupo criou um vídeo intitulado o Xote das moléculas, em que a
letra da música utilizada foi alterada e descrevia as estruturas e funções
das moléculas. Um outro criou um vídeo do show do milhão, em que
o personagem de Sílvio Santos era um dos alunos do grupo. Este fazia
perguntas à participante, outra aluna do grupo, que procurava respondêlas, e a revisão dos assuntos ia sendo feita.
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Um grupo preparou um clipe muito interessante e
dançante em que também transformaram a letra da música
para que essa descrevesse os assuntos estudados. Outro
vídeo criado trazia um diálogo utilizando um trecho do
filme Procurando Nemo. Nesse eles também descreviam
o estudo das moléculas realizado na disciplina. Um
repente foi criado por um outro grupo, em que os alunos
se desafiavam, trazendo várias descrições dos assuntos
vistos em sala de aula.
Acredita-se que tal atividade tenha contribuído para
um despertar final (já que foi aplicado no último dia de
aula) acerca das estruturas e funções das moléculas, pois
para desenvolver os vídeos os alunos tiveram que buscar
informações corretas acerca dos conteúdos estudados.
Também se trata de um tipo de atividade que desperta
naturalmente o interesse dos alunos, por se utilizar de
um recurso tecnológico que muitos deles já dominam,
ou desenvolvem rapidamente quando é necessário criar
o vídeo, pois se interessam em fazê-lo. A produção de
objetos de aprendizagem já tem sido utilizada para auxiliar
na formação de professores com sucesso, por desenvolver
habilidades multidisciplinares (TAROUCO et al., 2006).
3- Gincana entre grupos
Os alunos se mostraram muito receptivos à
atividade, seguiram as regras previamente definidas e
buscaram responder as questões quando sorteados.
Percebeu-se bastante engajamento entre esses e, mesmo
com um certo clima de competição, eles se mantiveram
solidários uns aos outros, buscando auxiliar os alunos
de seu grupo que estavam inseguros a responder aos
questionamentos quando sorteados. Nesses momentos,
discutiam e chegavam juntos a um consenso sobre a
resposta correta. Apesar de o tempo ser relativamente
33

A

N

O

T

A

Ç

Õ

E

S

CADERNO DE MONITORIA N. 5

curto, foi possível perceber tais interações, fator importante para criar um
ambiente favorável à aprendizagem (BECKHAUSER; ALMEIDA; ZENI, 2006).
Nas avaliações, foi possível perceber melhoria nas respostas do
referido assunto abordado na gincana, quando comparamos com as do
semestre anterior, indicando com isso que a forma proposta de atividade
lúdica possa ter contribuído para a aprendizagem significativa. O aprender
brincando foi levado a sério.
4- Atividade Integradora dos Conteúdos
Após o desenvolvimento dessa atividade, foi possível perceber maior
participação e engajamento dos alunos em procurar pesquisar para
responder aos questionamentos propostos, como ainda maior interesse
em relação à disciplina e maior integração entre docente e alunos, como
também com a monitoria. Leite e Esteves (2005) já haviam relatado
sobre a importância da resolução de problemas para os alunos, pois
essa metodologia envolve ativamente os alunos no processo de Ensino e
Aprendizagem e está intrinsecamente relacionado com o desenvolvimento
de competências e experiências cognitivas relevantes para a vida cotidiana,
causando um efeito positivo nesses.
Ao final do semestre, foi aplicado um questionário para que os
alunos avaliassem a disciplina, quando eram feitas perguntas acerca da
metodologia utilizada. Algumas respostas estão a seguir:
“A utilização de exercícios de fixação iria auxiliar nos estudos”.
“A utilização de seminários para integrar na nota”.
“É muito interessante para compreender a disciplina, já que não é muito
fácil levá-la ao dia-a-dia, poderia ser feito com todas as disciplinas”.
As duas primeiras afirmações indicam que os alunos também
necessitam mudar suas posturas e procurar participar de forma ativa do
processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, deveriam estar abertos ao
34

Metodologias ativas para facilitar o processo de ensino e
aprendizagem em turmas que cursam bioquímica

desenvolvimento de habilidades e competências, não se
preocupando apenas em fixar conteúdos, memorizá-los e
recuperá-los quando solicitados por ocasião de notas e
provas (MITRE et al., 2008).

Considerações Finais
É possível perceber que todas as metodologias
ativas desenvolvidas nessas turmas foram bem aceitas
pela maioria dos alunos, embora alguns ainda resistam
e prefiram manter-se na postura de receptores de
conteúdos. Essa atitude necessita ser mudada para que
esses alunos consigam interagir bem com os demais e,
juntos, buscarem realizar as atividades propostas para
que consigam desenvolver habilidades necessárias aos
graduados em Ciências Biológicas. Acredita-se que os
assuntos tratados possam ter sido mais compreensíveis
e menos abstratos, pois foi perceptível a melhoria das
respostas dos alunos às questões das avaliações que
envolviam os assuntos trabalhados utilizando-se das
metodologias ativas, e assim demonstrar que os objetivos
foram atingidos.
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